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البصرة :تنفيذ حملة لمراقبة المطاعم
ومحال المرطبات

الكشف عن اعداد "مخيفة جدا" لحاالت االنتحار في العراق

بغداد  -اجلورنال � :أعلنت دائرة ال�صحة يف الب�رصة ،الأربعاء ،تنفيذ حملة ملراقبة عمل
املطاعم وحمال املرطبات يف املحافظة �أ�سفرت عن �ضبط خمالفات فادحة.
وذكرت الدائرة يف بيان �أن "فرق الرقابة ال�صحية نفذت زيارات تفتي�شية م�سائية
للمطاعم واملقاهي وحمال بيع املرطبات وحمطات حتلية املياه" ،مبينة �أن "احلملة
ت�ضمنت �ضبط حمل لبيع املرطبات يف ق�ضاء الزبري يقوم ببيع (ال�شاورما) ب�صورة
غري مرخ�صة ،ويتم تخمري اللحوم يف املرافق ال�صحية للمكان" .ولفتت الدائرة �ضمن
بيانها اىل �أن "املخالفة ال تقت�رص على طريقة تخمري اللحوم ،وامنا كان املحل ذاته
يبيع مثلجات معلبة منتهية ال�صالحية للمواطنني بعد و�ضعها يف مكائن لت�صنيع
املثلجات اليهام الزبائن انها جديدة وحملية ال�صنع" ،م�ضيفة �أن "املحل مت �إغالقه مع
فر�ض غرامة مالية على �صاحبه" .يذكر �أن مفارز �صحية تقوم من حني لآخر بجوالت
تفتي�شية يف الأ�سواق املحلية تتمخ�ض �أحيان ًا عن م�صادرة وائتالف كميات من املواد
الغذائية ب�سبب انتهاء �صالحيتها ،ف�ضال عن �إغالق مطاعم وحمال مرطبات ملخالفتها
ال�رشوط ال�صحية.

محافظ ديالى يوجه باالستعداد لحملة
"مكافحة نواقل األمراض في عموم المحافظة"
بغداد  -اجلورنال  :وجه حمافظ دياىل اال�ستاذ مثنى التميمي االربعاء مديرية
زراعة دياىل و خلية االزمة يف املحافظة باال�ستعداد النطالق حملة "مكافحة نواقل
الأمرا�ض يف عموم دياىل" .وقال مكتب التميمي االعالمي يف بيان ان "حمافظ
دياىل وجه مديرية زراعة دياىل بكافة اق�سامها و�شعبها الزراعية بتخ�صي�ص جميع
الياتها النطالق احلملة وكذلك توفري ع�رشة االف لرت من زيت الغاز(الكاز) لدائرة
�صحة دياىل وذلك الجناح احلملة".
وا�ضاف التميمي ح�سب البيان ان "خلية االزمة يف املحافظة تعمل بجهود ذاتية
ومل يتم تخ�صي�ص اي مبالغ للطواىء من قبل احلكومة املركزية ،جمددا مطالبته
بتخ�صي�ص ميزانية طوراىء لدياىل من قبل احلكومة املركزية".
ودعا التميمي ح�سب البيان جميع اهايل دياىل اىل التعاون مع دائرة �صحة دياىل
الجناح احلملة ،فيما �شدد على ��ضرورة ان ترافق احلملة العملية حملة تثقيفية
وتوعوية لتنبيه املواطنني من االمرا�ض �رسيعة االنتقال وت�شخي�ص اعرا�ضها.

تضرر مساحات واسعة من حقول القمح
في البصرة جراء السيول
بغداد  -اجلورنال � :أعلنت مديرية الزراعة يف الب�رصة ،الأربعاء� ،أن م�ساحات وا�سعة من
حقول القمح ت�رضرت بن�سب متفاوتة من جراء ال�سيول والفي�ضانات ،و�أكدت ا�ستمرار
جلان بجرد الأ�رضار على �أمل تعوي�ض املزارعني املت�رضرين.
وقال مدير املديرية عامر �سلمان عبد احل�سني يف حديث �صحفي� ،إن "م�ساحات حقول
القمح املت�رضرة ب�سبب ال�سيول والفي�ضانات التي ح�صلت خالل الأ�سابيع القليلة
املا�ضية تبلغ �آالف الدومنات" ،مبين ًا �أن "جلان برئا�سة م�س�ؤويل الوحدات الإدارية
يف الأق�ضية والنواحي م�ستمرة يف جرد الأ�رضار متهيداً لتعوي�ض املزارعني ،وبخا�صة
�أ�صحاب احلقول التي قررت احلكومة ت�رصيف مياه ال�سيول باجتاه حقولهم لإبعادها
عن حقل جمنون النفطي" .ولفت عبد احل�سني اىل �أن "الأ�رضار التي حلقت بالأن�شطة
الزراعية تركزت يف املناطق الواقعة �شمال املحافظة ،حيث توجد حقول القمح"،
م�ضيف ًا �أن "يف املناطق الواقعة جنوب املحافظة اقت�رصت الأ��ضرار الزراعية على
هالك بع�ض ف�سائل النخيل وتلف حما�صيل اخل�رض.

بغداد  -الجورنال

ك�شفت ع�ضو يف جلنة حقوق االن�سان الربملانية،
االربعاء ،عن اعداد و�صفتها بانها "خميفة جدا"
حلاالت االنتحار يف العراق منذ العام ،2003
داعية اىل الوقوف ب�شكل جدي على ا�سباب هذه
الظاهرة وت�شخي�ص احللول الفعلية الحتواءها
ب�شكل عملي .وقالت ي�رسى رجب �إن "اللجنة
تعتمد على التقارير التي ترفع لها من قبل
املفو�ضية العليا حلقوق االن�سان ،حيث و�صلت
لنا تقارير ت�ضمنت اع��داد خميفة جدا حلاالت

االنتحار" ،مبينة ان "حاالت االنتحار من عام
 2003حتى  2013كانت  1500حالة انتحار،
وم��ن ع��ام  2013حتى  2019كانت 1500
حالة انتحار" .و�أو�ضحت �أن "ما مت انقاذه من
تلك املحاوالت منذ عام  2003وحتى العام
احلايل هي فقط  18حالة" ،م�شرية اىل �أن "تلك
احلاالت خميفة جدا وعلينا درا�ستها وت�شخي�ص
اال�سباب ب�شكل دقيق وما هي ا�سباب االحباط".
وبينت �أن "لدينا درا�سات وتقارير نعمل على
اعدادها للت�صدي لتلك الظاهرة وتقدمي معاجلات
لها بالتن�سيق مع اجلهات التنفيذية املعنية"،

الفتة اىل ان "ارتفاع االمرا�ض النف�سية �سبب
من ا�سباب زي��ادة حالت االنتحار ،ا�ضافة اىل
املخدرات وال�ضغوط االجتماعية واالقت�صادية
ناهيك عن اخل�شية من امل�ستقبل نتيجة اخلوف
ب�سبب الظروف احلالية".
واكدت رجب ،ان "الد�ستور كفل احلياة الكرمية
للمواطن لكن لال�سف ال�شديد فان الو�ضع احلايل
اليكفل احلياة الكرمية للمواطن وهو خرق وا�ضح
للد�ستور"،م�شددة على ان "مفو�ضية حقوق
االن�سان �ستعمل على تزويدنا بتقارير وبحوث
ميدانية وعلمية ر�صينة ت�ساعدنا على الو�ضوف

على اخلل يف ت�رشيعات القوانني او التطبيقات
على االر����ض للقوانني ال��ن��اف��ذة مب��ا يقلل من
ال�ضغط على كاهل املواطن ويجعله اكرث تفا�ؤال
باحلا�رض وامل�ستقبل".
وك�شفت مفو�ضية حقوق الإن�سان ،الثالثاء 23
ني�سان  ،2019عن ت�سجيل  132حالة وحماولة
انتحار يف املحافظات العراقية خالل الربع الأول
من العام  .2019جدير بالذكر �أن �أطباء نف�سيون
يعزون حاالت وحماوالت االنتحار �إىل ال�ضغوط
النف�سية والتغريات التي �شهدها املجتمع العراقي
بعد �أحداث عام .2003

الزراعة تخاطب الداخلية بمنع دخول البيض المستورد ونائبة :حيتان الفساد اكبر
بغداد  -الجورنال

خاطبت وزارة الزراعة ،وزارة الداخلية مبنع دخول البي�ض
امل�ستورد ،فيما اك��دت نائبة ان حيتان الف�ساد اك�بر من
اي ق��رارات .وبينت الوثيقة التي ا�صدرتها وزارة الزراعة
واملعنونة اىل وزارة الداخلية انه "بالنظر لدخول كميات
كبرية من مادة بي�ض املائدة با�سعار منخف�ضة ب�صورة غري
ر�سمية وغري قانونية وخارج ال�ضوابط والتعليمات عن طريق
اقليم كرد�ستان ف�أن الوزارة مل متنح اي اجازة ا�سترياد ملادة
بي�ض املائدة والتي ادت اىل توقف الكثري من هذه امل�شاريع".
وا�ضافت ان��ه "ت�أ�سي�سا على ذل��ك والج��ل حماية املنتوج
الوطني من مادة بي�ض املائدة حيث ي�ؤدي ا�ستمرار دخول
هذه الكميات امل�ستوردة اىل البلد اىل توقف جميع م�شاريع
دواجن بي�ض املائدة ب�سبب اخل�سائر املالية مما يتطلب تدخل
مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة التابعة لوزارتكم للحد من
احلالة التي ت�ستهدف �صناعة الدواجن يف العراق" .وا�شارت
ال��وزارة اىل انه "ينبغي من وزارتكم (الداخلية) حما�سبة
املخالفني ومنع دخول اي �شحنات ترد اىل البلد غري ر�سمية
من جميع املنافذ احلدودية وباالخ�ص من اقليم كرد�ستان".
من جهتها ،اكدت ع�ضو جلنة االقت�صاد واال�ستثمار الربملانية
ندى �شاكر جودت  ،ان "هيمنة حيتان الف�ساد على االقت�صاد
املحلي اكرب من جميع ال��ق��رارات التي يتم ا�صدارها ملنع
ا�سترياد الب�ضائع الفا�سدة" ،داعية اىل "و�ضع خطة واقعية
يتم من خاللها جرد الب�ضائع العراقية وو�ضع �رضيبة على
منا�رضتها من الب�ضائع امل�ستوردة".
وا�ضافت ج��ودت ان "ا�ستمرار دخ��ول الب�ضائع التالفة
والفا�سدة والتي حتتوي مواد م�رسطنة ومن بينها البي�ض
الفا�سد رغ��م ك�ثرة املنا�شدات وال��دع��وات ورغ��م توجيهات
اجلهات املعنية ،هو دليل وا�ضح على قوة حيتان الف�ساد
وال�شخ�صيات املتنفذة التي تقف خلفه وهيمنتهم على القرار
ورغبتهم باحل�صول على اكرب مكا�سب خا�صة دون مراعاة
لالمرا�ض التي �ست�صيب ال�شعب .

دالالت ظهور البغدادي :رسائل لجمع شتات التنظيم المهزوم
الجورنال  -متابعة

في ظهور هو األول من نوعه
منذ منتصف عام  ،2014بدا زعيم
تنظيم "داعش" ،المطلوب األول
عالمي ًا إبراهيم عواد البدري،
المعروف بلقب أبو بكر البغدادي،
يحاول إيصال رسائل عدة،
ألتباعه على وجه التحديد ،ولمن
يبحث عن رأسه ،بمن فيهم
سكان المدن التي احتلها في
شمال العراق وغربه وشرق
سورية وشمالها ،التي خرج منها
مدمرة.

ور�أى م��راق��ب��ون مهتمون ب���إ���ص��دارات "م�ؤ�س�سة
الفرقان" ،الذراع الإعالمية لـ"داع�ش"� ،أن "البغدادي
بدا يف ال�رشيط امل�سجل �ضعيف ًا معنوياً" .واعتربوا
�أنه "�أظهر ارتباك ًا وا�ضح ًا من حركة يديه ور�أ�سه
وحماولة جتنبه النظر يف الكامريات ب�شكل مبا�رش،
مع بدانة وا�ضحة ال ت�شري �إىل �أنه كان من بني الذين
متت حما�رصتهم يف الباغوز �أو هجني �أو ريف دير
ّ
الزور" .هناك �أكل ال�سكان �أوراق الأ�شجار ب�سبب
املجاعة .كما ظهر مرتدي ًا مالب�س �شتوية ال تنا�سب
الطق�س احلايل يف العراق �أو �سورية ،وهو ما دفع �إىل
التكهن ب�أن توقيت الت�سجيل كان قبل �شهر من الآن
على �أقل تقدير.
بدورهم� ،أكد م�س�ؤولون يف بغداد� ،أن "الت�سجيل مل
يكن مفاجئ ًا لهم ،كون جميع املعلومات ال�سابقة،
مبا فيها الرو�سية ،التي حتدثت عن قتل البغدادي
كانت غري �صحيحة وتفتقد للدقة" .وق��ال �ضابط
ب��وك��ال��ة امل��خ��اب��رات العراقية �إن "وقت خ��روج
البغدادي بالتزامن مع انتهاء ال��ق��وات العراقية
من تطهري مناطق �سل�سلة جبال حمرين ومناطق
خاليا م�سلحة تابعة للتنظيم يف �صحراء الأنبار ،قد
يكون مق�صوداً ،فخاليا داع�ش يف �أ�ضعف حاالتها
وتفرقهم بال�صحراء ب�شكل غري
منذ حترير املو�صل ّ
خمطط له وفو�ضوي".
وك�شف عن �أن "فرق حتليل معلومات بالتعاون مع
التحالف الدويل با�رشت بتحليل الفيديو وما جاء
على ل�سان البغدادي والأم��اك��ن املحتمل وج��وده
فيها ،وجرى ا�ستبعاد �سورية ،مع الرتكيز على �أنه
داخ��ل العراق وال يتنقل على الإط�ل�اق .وم��ن غري
مت �إعداده
امل�ستبعد �أن يكون يف مكان حتت الأر�ض ّ
له م�سبقاً ،بعد تيقنه من خ�سارة م�رشوعه يف العراق
و�سورية".
اخلبري ب�ش�ؤون اجلماعات الإرهابية يف العراق حممد
الدليمي ،قال �إن "احلديث عن تهديدات �إرهابية �أو
جتمع خاليا داع�����ش م��ن جديد يف امل��دن
�إع���ادة ّ

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

العراقية مبالغ به ج��داً ،و�أق�صى ما لدى التنظيم
اليوم هو عبوات نا�سفة �أو �سيارة مفخخة ،وبالعادة
لن ت�ستهدف �إال الأبرياء املدنيني".
ومل ينف �إمكانية �أن " ُت�ستغل عملية ظهور البغدادي
�سيا�سي ًا يف العراق من قبل القوى امل�ؤيدة للبقاء
الأمريكي يف بالد الرافدين ،وكذلك القوى التي
ترف�ض �سحب امللي�شيات م��ن امل���دن العراقية
املحررة ،وتزعم �أن داع�ش ما زال خطره قائماً".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�أ���ض��اف �أن��ه "يف �سورية �سيلعب النظام ب�شكل
منا�سب على ت�سجيل البغدادي ،فداع�ش قدم خدمات
جليلة للنظام طوال ال�سنوات املا�ضية وكان جزءاً
من غطائه الذي يذبح به �شعبه .ويف العراق هناك
�أطراف متناق�ضة كثرية �ست�ستغل الت�سجيل� ،أولها
ال��والي��ات املتحدة التي �ستعترب ظهور البغدادي
ت�أكيداً ل�صحة موقفها بالأ�سابيع الأخ�ي�رة من
ا�ستمرار خطر التنظيم و�أهمية بقاء التحالف الدويل
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يف ال��ع��راق وقواتها ،ورف�ض دع��وات �سن قانون
�إخ��راج القوات الأجنبية من العراق ،ال��ذي تتب ّناه
قوى �سيا�سية وف�صائل م�سلحة مرتبطة �أو قريبة من
�إيران .وهو ما �سيمنح احلكومة العراقية �أي�ض ًا حجة
لتربير الوجود الأجنبي على اعتبار �أن التنظيم �أعلن
على ل�سان زعيمه �أنه ي�ستعد لهجمات انتقامية يف
العراق" .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الف�صائل امل�سلحة
يف العراق �ستجد ما تربر به �أو ترد على املطالبني

بان�سحابها من املو�صل والفلوجة ومناطق �أخرى
يف �شمال ال��ع��راق وغ��رب��ه ،على اعتبار �أن وجود
القوات النظامية كاف .فظهور البغدادي يعني �أن
للملي�شيات مبختلف م�سمياتها غطاء البقاء وهو
حماربة ما بات يعرف اليوم بـ"بقايا داع�ش".
وميكن مالحظة تف�صيل جديد هو �إيراد زعيم التنظيم
خرب مبايعة املتطرفني يف دولتي مايل وبوركينا
فا�سو ،ثم تطرقه �إىل جناح التنظيم يف ليبيا على
وجه التحديد وتطورات القتال قرب مدينة �رست .ما
ي�ؤ�رش على �أن اخلطاب كان موجه ًا �أي�ض ًا لقيادات
ان�شقت عنه ،مثل �أبو حممد العراقي ون�رص احلجازي
و�آخرين نهاية العام املا�ضي ،يراد منها القول �إنه
ما زال قوي ًا �أو متبعاً ،و�أن ان�شقاقهم مل ي�ؤثر على
بنية التنظيم ،وقد تكون موجهة �أي�ض ًا �إىل خاليا
التنظيم التي انقطع التوا�صل بينها وبني البغدادي.
مع العلم �أن خرب ان�شقاق ع�ضو الهيئة ال�رشعية
�أبو حممد الها�شمي ،الذي �أ�صدر قبل �أ�سابيع كتاب ًا
خمت�رصاً بعنوان "كفوا الأيادي عن بيعة البغدادي"،
يحوي على نق�ض بيعته للبغدادي ب�سبب ما اعتربه
"جملة من املخالفات التي ارتكبها" .ودعا الها�شمي
�إىل "قطع ر�أ�س البغدادي" .والكتاب يعترب رداً على
كتاب �آخر بعنوان "مدوا الأيادي لبيعة البغدادي"،
�صدر مع ات�ساع رقعة �سيطرة تنظيم "داع�ش" يف
�سورية والعراق .يف كل الأح��وال خطاب البغدادي
الثاين بعد الأول الذي ارتقى فيه منرب جامع النوري
يف املو�صل متوعداً مبا �سماه "فتح روما وباري�س
بعد ال�سيطرة على بغداد ودم�شق" ،مل يلق تفاع ًال
من �سكان املدن العراقية يف �شمال وغربي البالد
املدمرة ،وال حتى على م�ستوى ال�ساحة ال�سورية
املنكوبة� ،إال بقدر ما ذكّ رهم ب�سنوات طويلة ُمنعوا
خاللها من قِبل �أفراد تنظيمه من الفرار من الق�صف
بالرباميل وال�صواريخ ،بل طلب التنظيم من الأهايل
امل��وت يف "�أر�ض الرباط" ،مهدداً بقتل من يفكر
بالفرار منها �إىل "ديار الكفار" ،وكيف �أن "خليفة"
التنظيم كان �أول الفارين و�أكرثهم بدانة يف جمل�سه
اجلديد.
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